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સ્કિનની સમકયાઓ 

આમુલેદ અનુવાય આ  વૃષ્ટિભાં ત્રણ દો યશેરા છે. જે ૃથ્લી , જ, 

અષ્ટિ, અને લામુ આકાળ તત્લથી  ફનેરા છે. પ્રત્મેક ભનુષ્મ આ 
ત્રણ દોોભાં ષ્ટલબક્ત છે. 

1. લાત્ત દો  ( લામુ અને આકાળ તત્લ ) 

2. ષ્ટત્ત દો   ( અષ્ટિ અને જ તત્લ ) 

3. કપ દો     ( જ અને ૃથ્લી તત્લ ) 

આણા ળયીયની ત્લચા ણ આ  ત્રણ દોોના આધાય ય 

લશંચામેરી છે. અને તેના આધાય ેજ ત્લચાભાં ખૂફીઓ અને  

ખાભીઓ યશેરી શોમ છે. આ દોોભાં કોઈણ પ્રકાયનું અવંતુરન થલાથી તેની વીધી જ  અવય 
ત્લચા ય દેખામ છે. તો અશી જોઈએ કે તભાયી ષ્ટકકન ક્માં પ્રકાયની છે , અને તેની વભકમાનો 
ઉામ ળું છે ? 

1. વાત્ત દોષ : 

લાત્ત દોથી મુક્ત ત્લચા રુખી, ાતી, કોભ અને કળશભાં ઠંડી શોમ છે. 

ળયીયભાં લાત્ત દો જો  વંતુષ્ટરત શોમ તો ત્લચા કાંષ્ટતલાન અને આકશક રાગે છે , જમાય ેલાત્ત 
દોભાં અવંતુરનને કાયણે ત્લચા લધાય ેરુખી અને ખયફચડી થઇ જામ છે. 

કવાભાસ્વિ સમકયાઓ  : 

આ પ્રકાયની ષ્ટકકનભાં ઉંભય કયતા લધાય ેભોટી ઉંભયની અવય જલ્દી દેખાલા રાગે છે. 

ષ્ટકકન રુખી અને ાતી શોલાને કાયણે પેઈવ ય કયચરીઓ જલ્દી ડલા રાગે છે. 

આના ષ્ટવલામ આ પ્રકાયની  ત્લચાલાી વ્મષ્ટક્તની જો ાચનક્રિમા ઠીક ન શોમ તો ઓછી ઉંભય 

શોલા છતાં ત્લચા લૃદ્ધ દેખાલા રાગે છે અને યગં ણ ઘેયો થઇ જામ છે. 

ભાનષ્ટવક તણાલ, ષ્ટચંતા, કે અષ્ટનદ્રા લાત્ત  દોલાી વ્મષ્ટક્તની ષ્ટકકન વભમ શેરા જ લૃદ્ધ કયી દે 

છે. 
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ઉપાય : 

લાત્ત દોલાી  વ્મષ્ટક્તની ષ્ટકકન રુખી શોલાથી એ લાતનું ખાવ ધ્માન યાખલું ખૂફ  જરૂયી છે  

કે  ત્લચાની કોભતા જલાઈ યશે તે ભાટેના ઉામ કયલા જોઈએ. 

ત્લચાભાં આલશ્મક કોભતા રાલલા વૌથી શેરા ખાન – ાનની યીતબાત વુધાયલાની જરૂય છે. 
આ દોલાી  વ્મષ્ટક્તએ ોતાના આશાયભાં ગયભ , ચીકાળલાા દાથો ( ઘી , દૂધ, ભાખણ ) , 

ખાટી, ખાયી, કે ભીઠી લકતુઓ ( પ , પ્રાકૃષ્ટતક ભીઠા ખાદ્ય દાથો )  લગેયનેે આશાયભાં ળાભેર 

કયલા જોઈએ. 

પાકટ પૂડ કે ફજારુ ચીજોથી દૂય યશેલું જોઈએ. 

ક્રદલવભાં લધાય ેપ્રભાણભાં 8 – 10 ગ્રાવ શંુપાંુ ાણી જરૂય ીલું. 

અ ફધા ઉામોના અનુવયણથી ળયીયભાં લાત્ત દો વંતુષ્ટરત યશેળે. 

2. સ્પત્ત દોષ : 

ષ્ટત્ત દો મુક્ત ત્લચા ગોયી, કોભ, ગયભ અને થોડી જાડી શોમ છે. 

ળયીયભાં ષ્ટત્ત દો વંતુષ્ટરત શોમ તો ત્લચા આછી ગુરાફી વોનેયી ચભક્લાી શોમ છે.  

કવાભાસ્વિ સમકયાઓ : 

ષ્ટત્ત દો મુક્ત ત્લચાભાં ખીર, દાણા,  ડાઘ અને ષ્ટગભંટેળન ની વભકમા વાભાન્મ છે. 

ળયીયભાં અષ્ટિ તત્લની અષ્ટધકતાને રીધે ત્લચા ગયભીને વશન કયલા ભાટે વશજ શોતી નથી.  

ઉપાય : 

વૂમશના ક્રકયણો, શાઇરી ક્રશટંગ થેયેી જેલા પેષ્ટળમર કે ટોષ્ટનંગ ટર ીટભેન્ટથી ફચો.  

ગયભ અને ભવારેદાય  ખોયાક ખાલાભાં યજેી યાખો. ષ્ટત્ત દો મુક્ત ત્લચા ખૂફ જ વંલેદનળીર 
શોમ છે , ભાટે લધુભાં લધુ ાણી ીલું જોઈએ. જેનાથી ળયીયના અનાલશ્મક અલમલ ફશાય 
નીકી ળકે. 

આક્રટશ ક્રપળીમર ભેકઅના વાધનોની ફદરે પ્રાકૃષ્ટતક કોકભેટીક વાધનોનો ઉમોગ કયલો.  
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મોગ, ધ્માન, અને વ્મામાભથી ળયીયને વંતુષ્ટરત ફનાલી યાખલા રીરા ળાકબાજી અને પોનો 
લધુભાં લધુ ઉમોગ કયલો. 

3. િફ દોષ : 

કપ દો મુક્ત ત્લચા જાડી, તૈરીમ, કોભર અને કળશભાં ઠંડી શોમ છે. 

કપ દો વંતુષ્ટરત શોમ તો  ત્લચાનો યગં ચભકીરો ચાંદની જેલો વપેદ શોમ છે. 

કપ દો મુક્ત ત્લચાભાં લાત્ત અને ષ્ટત્ત દોની તુરનાભાં કયચરીઓ ભોડી ડે છે. 

કવાભાસ્વિ સમકયાઓ : 

ળયીયભાં કપ દોના અવંતુરનથી ત્લચાભાં બ્રેક શેડ્વ, ખીરની વભકમા વૌથી લધાય ેશોમ છે. 

ઉપાય : 

આ દોલાી ત્લચાભાં વૌથી લધાય ેવપાઈની જરૂય શોમ છે. 

કકીન લધાય ેઓઈરી શોલાને કાયણે િીભી લકતુઓથી ફચો. 

શલો ખોયાક રેલો. ખાલાભાં જૈતુન ના તેરનો ઉમોગ કયલો. 

શંુપાા ાણીથી નશાલું જોઈએ જેથી ળયીયના યોભષ્ટછદ્ર ખુરે. 

અન્ય સ્કિનની સમકયાઓ : 

1. બ્ેિ હેડ્સ : 

ષ્ટકકનના ષ્ટછદ્રોભાં ષ્ટવફભ જાભી જલાથી બ્રેક શેડ્વ થામ છે. આ ષ્ટકથષ્ટતને ભટાડી ળકાતી નથી. 
કાયણ કે ષ્ટકકનના પ્રકાય ઉય આધાક્રયત છે. 

2. વાઈટ હેડ્સ : 

ષ્ટવફભના સ્ત્રાલ છી જાભી ગમેરા ષ્ટછદ્રો ખુલ્લાં ન શોલાથી લાઈટ શેડ્વ થામ છે. તેને ષ્ટભષ્ટરમા 
ણ કશેલામ છે. 
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3. ખી : 

ઓઈરી કકીનને રીધે મંગ  એજભાં થતો આ એક નોભશર પ્રોબ્રેભ છે. લધુડતી વક્રિમ તૈરી 
ગ્રંથીના કાયણે બ્રેક શેડ્વ થામ છે અને જમાય ેએભાં ઇન્પેકળન રાગે છે ત્માય ેખીર થામ છે. 

4. એર્જી : 

એરજી થલાના કાયણોભાં ખોયાક , કળશ, દલા, ધૂ, કેષ્ટભકલ્વ, ઇન્પેકળન લગેયનેો વભાલેળ થઇ 
ળકે . 

5. ફ્રેિલ્સ : 

વૂમશના ક્રકયણોથી ષ્ટકકન  ઉય જોલા ભતા ડાકશ  બ્રાઉન યગંના ડોટ્વને ફ્રેકલ્વ કશેલામ. પેઅય 
ષ્ટકકનભાં જરદી ફ્રેકલ્વ થલાની ળક્મતા છે. તડકાભાં યશેલાથી ફ્રેકલ્વ લધી જામ છે. 

6. સ્પગ્મન્ટેશન : 

ષ્ટકકનભાં થતા  ભેરેનીનના પેયપાય અને આંતક્રયક પેયપાય ષ્ટગ્ભન્ટેળન થલાનંુ ભૂ કાયણ છે.  

ષ્ટગ્ભન્ટેળનભાં ષ્ટકકન ય ઝાંખા કે ઘેયા ગો ડાઘ જોલા ભે છે. ષ્ટગ્ભન્ટેળન  થલાના ફીજા ણ 
ઘણા કાયણો છે. 

7. અન્ડર આઈ ડાિક  સિક  : 

આ પ્રોબ્રેભ થલાના ઘણા  કાયણો છે , જે ૈકી ઓછી ઊંઘ , આઈઝને લધુ તકરીપ, ષ્ટલટાભીનની 
ખાભી, ભાનષ્ટવક તણાલ, ભાંદગી, લાયવાગત કાયણો લગેય ેભુખ્મ છે. 

8. મસા : 

ભવા નાના અને ડાકશ  કરયના શોમ છે. નાના ભવા વંદમશભાં લધાયો કય ેછે , યતંુ ભોટા ભવા વાયા 
રાગતા નથી. 

9. િોઢ : 

કોઢ ષ્ટકકનભાં ભેરેષ્ટનનની ઊણ અથલા ખાભીથી થતો યોગ છે. કોઢ ષ્ટકકન ય લાઈટ ડાઘા રૂે 
દેખામ છે. આ ડાઘ ધીભે ધીભે લધતા જામ છે. 
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10. હસ્પકસ : 

શષ્ટશવ લાઇયવથી થતો ચેી યોગ છે. શષ્ટશવ ષ્ટરપ્વના કોનશયભાં કે નોઝ ય જોલા ભે છે. 

11. િણી : 

એષ્ટડષ્ટભશવભાં વેરના લધુ ડતા ઉષ્ણતાભાન કે કાકભેન લાઇયવથી કણી  જેલું દેખામ છે. 
કણીની ટર ીટભેન્ટ ડોક્ટય ાવે થઇ ળકે. 

12. હાઈપર ટર ાયિોસીસ ( જાડી રુવાંટી ) : 

તે શોભોન્વ અને  ગ્રંષ્ટથઓના અવંતુરનથી થામ છે.   શાઈય ટર ામકોવીવ જેલા યોગનો ઈરાજ 
ભશનન્ટ શેય યીભુષ્ટલંગ, રેવય દ્ધષ્ટતથી કયલાભાં આલે છે. 


